Naam stage-instelling
Adres
Bezoekadres
Telefoonnummer
Website
Contactpersoon

: Miks welzijn
: Postbus 117, 8500 AC Joure
: Brugstraat 1, 8501 EV Joure
: 0513 - 414593
: www.miks-welzijn.nl
: Anneke Nagel
(mail: anagel@miks-welzijn.nl)

Aanbod Beroeps Praktijk Vormingsplaats 2018/2019
Wij hebben ruimte voor 1 stagiaire Sociaal Work, specifiek gericht op cultuur
Omschrijving van de doelstelling van de stage-instelling
Miks welzijn is een brede welzijnsinstelling in de gemeente De Fryske Marren. Het welzijnswerk is op diverse sociale en
maatschappelijke terreinen actief. Het werk is verdeeld in een aantal sectoren: Samenlevingsopbouw, Jeugd Welzijn en
Beweeg en Cultuur Coaches. Het welzijnswerk heeft een grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en speelt in op
relevante maatschappelijke ontwikkelingen, door het vergroten van de zelfredzaamheid en betrokkenheid van mensen
in/aan de samenleving. Onderaan dit blad zijn de mogelijkheden van werkzaamheden weergegeven. In overleg met de
stagiaire wordt een pakket samengesteld.
Omschrijving van de werkzaamheden:
Onderstaand zijn de mogelijkheden van stages, in overleg met de stagiaire wordt een pakket samengesteld.
 Ondersteunen musea:
Op verzoek van musea hen ondersteunen in de ontwikkeling en structuur van de organisatie m.b.t. facilitair beheer,
vrijwilligers, ontwikkeling culturele activiteiten e.d.
 Samenwerking tussen jongerenwerk en BCC:
Organiseren van culturele activiteiten voor jongeren van 12 tot 23 jaar
 Kunst- en cultuurweken:
Voor verschillende doelgroepen activiteiten organiseren ter bewustwording van kunst en cultuur.
Wij bieden:
• Begeleiding door een HBO medewerker van Miks welzijn;
• Na een inwerkperiode een zeer zelfstandige BPV plaats;
• Een leuke en ontspannen werksfeer;
• Mogelijkheid tot eigen inbreng t.a.v. de uitvoering van de projecten;
• Afwisselende en uitdagende werkzaamheden.
Wij zoeken iemand:
• Die het een uitdaging vindt om in onrustige tijden bij te dragen aan ontwikkelingen;
 Zelfstandig, enthousiast en gemotiveerd is;
• Affiniteit heeft met kwetsbare inwoners (van alle leeftijden);
• Goede beheersing van de Nederlandse taal; Passieve beheersing van de Friese taal;
• In bezit van een rijbewijs en een aantal dagdelen kunnen beschikken over eigen vervoer is een pre.
Sollicitatieprocedure:
• De stagiair(e) schrijft een sollicitatiebrief met cv.
Daarin wordt ook duidelijk genoemd: de opleiding en leerroute, het opleidingsinstituut, de periode, het aantal uren, de
werkdagen en op welk(e) onderdeel/stageplek men solliciteert;
• De stage coördinator doet een voorselectie op de ontvangen sollicitatiebrieven en geeft de gegevens door aan de
betreffende afdeling.
Daarnaast krijgt de stagiair(e) een ontvangstbevestiging van de sollicitatiebrief;
• De betreffende praktijkbegeleid(st)er nodigt de sollicitanten uit voor een gesprek op de instelling;
• De praktijkbegeleid(st)er voert met de stagiair(e) het sollicitatiegesprek;
• De praktijkbegeleid(st)er overlegt met de teamleider of de stagiair(e) voldoet aan de criteria en bepaalt of de stagiair(e)
bij Miks stage kan lopen.

Onkostenvergoeding:
• Je ontvangt een stagevergoeding van € 80,- per maand bij een werkweek van 20 tot 32 uur.
• Alle stagiaires krijgen, als ze 10 kilometer of meer vanaf de werklocatie wonen en niet in het bezit zijn van een Ovjaarabonnement, een tegemoetkoming in de reiskosten;
• Voor alle stagiaires geldt dat kilometers die gereden worden voor de stagewerkzaamheden (dienstkilometers), zoals
bijvoorbeeld huisbezoeken, een kilometervergoeding wordt uitbetaald.

Stuur je sollicitatiebrief per mail aan:
anagel@miks-welzijn.nl

